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PROREKTOR DS. KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 
ogłasza konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników  

badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Nauki o Administracji w Instytucie Nauk 

Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. 

zm.). 

Wymagania stawiane kandydatom:  

1. Tytuł zawodowy: doktor nauk prawnych. 

2. Dysertacja doktorska z zakresu nauk administracyjnych: nauki administracji lub prawa 

administracyjnego i postępowania administracyjnego. 

3. Doświadczenie dydaktyczne. 

4. Biegła znajomość języka polskiego. 

5. Znajomość co najmniej jednego języka obcego potwierdzona stosownym dokumentem. 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2. Kwestionariusz osobowy. 

3. Życiorys naukowy. 

4. Autoreferat. 

5. Odpis dyplomu magistra prawa. 

6. Odpis dyplomu doktora nauk prawnych. 

7. Potwierdzenie dorobku naukowego z zakresu nauk administracyjnych lub prawa 

administracyjnego i postępowania administracyjnego. 

8. Udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

9. Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie. 

10. Inną dokumentację (zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające spełnienie 

wymagań konkursowych). 

11. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym   

i nauce.  
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12. Zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji 

procesu rekrutacji.  

13. Oświadczenie  Kandydata,  że  UR  będzie  podstawowym  miejscem  pracy  w  przypadku 

wygrania konkursu. 

14. Pisemna deklaracja, że 100% dorobku naukowego podczas pracy w Instytucie Nauk 

Prawnych zaliczone będzie do dyscypliny nauki prawne. 

 

Dokumenty  należy  złożyć  w  Sekretariacie  Instytutu  Nauk  Prawnych,  ul.  Grunwaldzka  13 

35- 068 Rzeszów, pokój 205, w godz. od 8.00 do 13.00.  

Termin składania zgłoszeń upływa 21 grudnia 2020 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 stycznia 2021 r. 

 


